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Andrzej Ropel

Służy w 15. Gołdapskim Pułku 
Przeciwlotniczym na stanowisku - starszy 
instruktor saper. Stopieo młodszy chorąży.



Jakie wykształcenie należy zdobyd aby 
zostad żołnierzem?

• Przynajmniej średnie, wskazane jest jednak by 
ukooczyd wyższą szkołę oficerską lub 
wojskową akademię techniczną. Gdy ja się 
uczyłem istniała szkoła chorążych. Ją właśnie 
ukooczyłem. 



Jak w przeciągu ostatnich 10 lat 
zmieniła się praca w wojsku?

• Dostajemy coraz to nowszy sprzęt, dzięki 
któremu armia jest bardziej zmodernizowana. 
W ostatnich latach mamy również więcej 
dwiczeo i szkoleo na poligonach w całej Polsce. 
Bierzemy również  udział w misjach 
zagranicznych.



Czy był Pan na takiej misji?
• Owszem, byłem dowódcą plutonu 

remontowego w 29 zmianie PKW KFOR 
(Polski Kontyngent Wojskowy Kosovo
Forces) od listopada 2013 do maja 2014. 
Była to misja stabilizacyjna. Naszym celem 
było dopilnowanie porządku na terenie 
jednego z paostw utworzonych na 
terenach z dawnej Jugosławii. 



Jakie są zdaniem Pana największe 
zalety pracy w armii?

• Stabilizacja finansowa, pewna posada, 
możliwośd rozwoju i awansów. Zawsze 
powtarzam, że wojsko to znacznie więcej niż 
praca, to służba ojczyźnie!



Jakie cechy powinien posiadad 
żołnierz?

• Powinien byd zdeterminowany w dążeniu do 
celu, zdyscyplinowany i bardzo sprawny 
fizycznie!



Z jakimi narzędziami Pan pracuje?

• Z bronią, materiałami wybuchowymi, 
granatami i amunicją. Moją podstawową 
bronią jest pistolet wojskowy P83 kaliber 9 
mm. 

Powyżej pan Andrzej z Berylem kaliber 5,56 
mm- bazujący na konstrukcji AK-47



Jakie są Pana główne zadania?

• Moim zadaniem jest m. in. nauczenie 
wszystkich żołnierzy  bezpiecznego 
posługiwania się materiałami wybuchowymi. 



Jak zachęciłby Pan młodych ludzi do 
zawodu żołnierza?

• Wojsko to nie tylko karabiny i poligony, wojsko 
potrzebuje również zdolnych elektroników, 
mechaników, informatyków. W Wojskowej 
Akademii Technicznej jest wiele różnych, 
ciekawych kierunków takich jak mechatronika, 
cybernetyka czy logistyka. Zachęcam do 
zainteresowania się tym zawodem! 



Dziękuje panu bardzo i życzę dalszych 
sukcesów w pracy!
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